Tisková zpráva
Název akce:



„Silnice III. třídy na území Královéhradeckého
kraje – souvislá obnova asfaltobetonových
krytů vozovek v roce 2018 – II“ – část IV:
„III/3086 Černilov – Újezd“

Stručný popis návrhu stavby:

Jednalo se o modernizaci silnice III/3086. Šířka asfaltobetonové části vozovky byla navržena na cca
6,1 m s nezpevněnými krajnicemi š. 0,5 m v místě propustku KM 0,288 00 na 5,5 m. Součástí stavby bylo
seříznutí a zpevnění krajnic, pročištění příkopů, pročištění příčných propustků. Přilehlé zatrubněné sjezdy
jsou plynule napojeny na obnovený kryt vozovky. Nezatrubněné sjezdy jsou zachovány.



Popis rozsahu stavební úpravy:

Začátek úseku je na konci obce Černilov v provozním staničení KM 2,475. Konec úseku je před obcí
Újezd v provozním staničení KM 3,125. Oprava byla prováděna v délce 0,650 km.



Návrh opravy:

Návrh opravy v KM 0,000 – 0,650 vycházel z diagnostiky vozovky a spočíval v odfrézování stávajících
asfaltových vrstev v tl. 40 mm. Dále byly položeny asfaltové vrstvy vozovky (ACL 16+ tl. 50mm a ACO 11+ tl.
40mm). Spojení asfaltových vrstev bylo provedeno pomocí spojovacích postřiků z modifikované asfaltové
emulze. V místech napojení na stávající komunikace bylo provedeno řezání spár a ošetření asfaltovou
zálivkou. V rámci opravy komunikace byl proveden hydroosev přilehlých příkopových svahů. V tomto úseku
byla zvýšena niveleta vozovky o cca 50 mm.
Vyfrézovaný materiál ze stavby byl zpětně zapracován zhotovitelem stavby a byl použit jako
konstrukce stávajících zatrubněných sjezdů.
V rámci opravy komunikace bylo obnoveno VDZ dle stávajícího stavu a opraveno stávající SDZ.
Jednalo se o znovu osazení DZ v KM 0,104, nový sloupek DZ v KM 0,186, o vodící čáru V4 š.0,125m a byly
osazeny nové směrové sloupky s odrazkami.
Navrhovaná stavba byla rozdělena na tyto stavební objekty:
C.1 Řada 100 - objekty pozemních komunikací
SO 101 Silnice III/3086 Černilov - Újezd
SO 151 Dopravně inženýrská opatření



Etapizace stavby:

Etapizace stavby se nepředpokládala. Stavba byla prováděna v celém úseku za úplného vyloučení silničního
provozu.



Náklady stavby:

12.477.399,- Kč včetně DPH 21%



Zdroj financování:

SFDI



Zhotovitel:

Zhotovitel:
se sídlem:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Strašnice, Praha 10
IČO: 43005560
DIČO: CZ43005560

Zastoupený:

Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Čechy a Ing. Františkem Buršíkem,
vedoucím obchodního úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy



Termíny provedení stavby:

Datum zahájení prací:
Termín dokončení prací:
Termín pro dokončení stavby:
Doba realizace stavby:

3.9.2018
28.10.2018
9.12.2018
8 týdnů + 6 týdnů

